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 السيرة الذاتية 

 

 حمزة عبد هللا  المليباري. د. أ.
(passport Name : Hamza Abdulla Puthya kandakkil) 

 أوال : المعلومات الشخصية :  
  .حمزة عبد هللا  المليباري : كما هو مسجل في الشهادات العلمية   االسم ▪
 . هندي  الجنسية:  ▪

  كيرال.جنوب الهند، والية مكان الوالدة:   ▪

 . م1952 /01/01تاريخ الوالدة : ▪

 . , وأب ألربعة أوالد الحالة االجتماعية:  متزوج  ▪

 التخصص: الحديث النبوي الشريف وعلومه. ▪

 الرتبة العلمية: أستاذ.  ▪
 : المؤهالت العلمية: ثانيا  

 .  في الحديث النبوي الشريف وعلومه هدرجة الدكتورا .1

جامعة   ▪ القرى الجامعة:  مكةا  -أم  السعوديةـ  العربية  تاريخ:   .لمملكة    في 
 . م9/11/1987

 . : امتيازالدرجة ▪

 : "غاية المقصد في زوائد المسند/القسم الثاني ـ تحقيق ودراسة". عنوان الرسالة ▪
 .ماجستير  في الحديث النبوي الشريف وعلومه .2

 .  م1981/ 10/ 5القاهرة، في تاريخ:  مصر/ـ  جامعة األزهرالجامعة:  ▪

 الدرجة: امتياز. ▪

 "تخريج أحاديث عبدهللا بن عمر من مسند اإلمام أحمد".   :عنوان الرسالة ▪
 ) شهادة الفاضل(.   س أصول الدينو بكالوري .3
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ويلور جنوب    - الباقيات الصالحات    -المعهد العالي للعلوم اإلسالمية  :  المؤسسة التعليمة   .1
بتاريخ:   )م8/1973/ 23الهند.  بكلية  لهاو .  الليسانس  بشهادة  بجامعة    معادلة  الدين  أصول 

 (.، وجامعة مدراس الهندية قسم اللغة العربية القاهرة األزهر،

 . جيد جدا  الدرجة:  .2

 : والعملية  يةمالعلالخبرات : ثالثا  
 في المجال األكاديمي العلمي: 

وثالثون  .1 وعلومه  اعام  (33)  ثالث  الحديث  تدريس  الجامعات   في  مختلف  في 
 وتفصيلها على النحو اآلتي:  بالدول العربية،  ،والمعاهد 

 . محاضر غير متفرغ في جامعة أم القرى، مكة المكرمة، السعودية 1987عام  -

مدرس برتبة أستاذ مساعد، جامعة األمير عبد    :1993م إلى عام  1988من عام   -
 القادر للعلوم اإلسالمية بقسنطينة ، الجزائر.  

أستاذ محاضر )أستاذ مشارك(، جامعة األمير عبد   :م1995إلى عام    1993عام  من   -
 القادر للعلوم اإلسالمية بقسنطينة ، الجزائر 

أستاذ في المعهد الوطني العالي للعلوم اإلسالمية   م:1996م إلى عام  1995من عام   -
 . بالجزائر

 عمان األردن.   محاضر متفرغ بالجامعة األردنية ،  م:2000م إلى عام  1996من عام   -

 ـ دبي.  بجامعة الوصلأستاذ  م إلى اآلن:  2000من عام  -

 وقد قمت بتدريس المواد اآلتية في الجامعات التي عملت بها: .2

 ، العلل، فقه الحديث. -دراسة األسانيد   – علوم الحديث ، الحلقة    :مرحلة الدراسات العليا -

البكالوريوس: - الحديث،  مرحلة  القرآن،   علوم  الحديث   علوم  تحليلي،  الحديث 
الفضائل  أحاديث  اإليمان،  أحاديث  الحديث،  تخريج  األحكام،  أحاديث  الموضوعي، 

 .  واآلداب، التفسير، السيرة النبوية

 محاضرات علمية حول مهارات المحدثين النقاد في نقد المرويات في جامعة قصيم .  -

العلمية: .3 والدكتورا   الرسائل  الماجستير  لعدد من رسائل  والمناقشة  بجامعة   ه اإلشراف 
بقس اإلسالمية  للعلوم  القادر  عبد  والجامعة نط األمير  بالجزائر،  باتنة  وجامعة  ينة، 

 .وجامعة الوصل ،جامعة الشارقة اإلمارات   ، واألردن ،األردنية بعمان

 والهند،   ردن واإلمارات المتخصصة في الجزائر واأل  عقد الكثير من الدورات العلمية .4
) شرح سنن الترمذي( في دورة الحديث النبوي   في الحديث وعلومه والتخريج. ومنها:

 مركز جمعة الماجد.
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أيام   .5 ثالثة  لمدة  الهند  جنوب  في  الحديث  علوم  حول  عمل  ورشة    –  12منها: 
14 /12 /2013 

ومنها ورشة عمل حول علوم الحديث في كلية العلوم اإلسالمية ، بروكسل ، بلجيكا    .6
 م(. 2013لمدة أسبوع )

 ( وغيرها   2019دورة في الحديث الشريف بمركز موطأ، أبو ظبي )  .7

 

 في المجال األكاديمي العملي:

تفصيله على النحو  من العمل اإلداري في الشأن األكاديمي، و    ة ( سن19)   ةعشر تسع   .1
 اآلتي: 

 . 2002كلية الدراسات اإلسالمية والعربية بدبي عام  مساعد العميد في البحث العلمي/   -

إلى   2001كلية الدراسات اإلسالمية والعربية بدبي من عام م   رئيس لجنة الترقيات/ -
 .م2011م إلى عام  2009م. ومن عام  2004عام  

 . (2011م  2009  )كلية الدراسات اإلسالمية والعربية بدبي    /رئيس قسم أصول الدين -

كلية الدراسات اإلسالمية والعربية بدبي  /األمين العام للندوة الدولية للحديث الشريف -
 إلى اآلن.  2002من عام  

 

 اللجان العلمية:   .2
 عضو مجلس الكلية.   -

 كلية الدراسات اإلسالمية والعربية.  –رئيس لجنة الحديث/ قسم أصول الدين  -
 .   لجنة الترقيات  رئيس -

 عضو لجنة تطوير المنهج الدراسي بالكلية الدراسات اإلسالمية والعربية. -

 م(.2008رئيس لجنة التحكيم بمسابقة الحديث الشريف ) الشارقة ( ) -

 عضو لجنة التعاقد/ كلية الدراسات اإلسالمية والعربية. -

 

 الخبرات التقنية الحاسوبية:رابعا :  
ة، والموسوعات الحديثية؛ التقنية الحاسوبية الحديث  استخدامعاما  في    ن يعشر أكثر من   -

 .  وكتابة بحثًا وتدريساً 
الحديثية؛ "علوم    دريس المقررات لت  استخدام الباوربوينتفي    ( أعوام12عشر )اثنا   -

التحليلي الحديث  الحديث،  تخريج  تطوير " والتفسير  الحديث،  في  جاٍر  والعمل   .
 استخدامه. 
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 اإلنتاج العلمي والمعرفي:خامسا :  

 :المنشورة أوال: الكتب
)دار الهدى بالجزائر ، ودار ابن حزم بيروت     –قواعد وضوابط    –الحديث المعلول   .1

 م(. 1996سنة 
 م(. 1995) مطبوع في الجزائر، وبيروت سنة  نظرات جديدة في علوم الحديث .2
)الجزائر، والقاهرة   الموازنة بين المتقدمين والمتأخرين في تصحيح األحاديث وتعليلها .3

 م ببيروت(. 2001م، الطبعة الثانية سنة  1995، وبيروت سنة 
 م(. 1997)دار ابن حزم بيروت سنة  صحيح الحديث عند ابن الصالحت .4
) دار ابن حزم بيروت سنة   عبقرية اإلمام مسلم في ترتيب أحاديث مسنده الصحيح .5

 )محكم في الجامعة األردنية لغايات الترقية(.  م(.1997
الحديث .6 تخريج  علم  ندرس  برمجة   كيف  وتوظيف  دراسته  لتطوير  مقترح  منهج   _

)ثالث طبعات  دار   –لي في األحاديث النبوية لتحقيق الهدف من التخريج  الحاسب اآل
سنة   باألردن  بيروت(.1998الرازي  حزم  ابن  دار  األردنية   م  الجامعة  في  )محكم 

 لغايات الترقية(. 
 ) دار ابن حزم بيروت(. علوم الحديث  في ضوء تطبيقات المحدثين .7
 ابن حزم بيروت (.حوار علمي ) دار   ما هكذا تورد يا سعد اإلبل .8
 ) مطبوع بملتقى أهل الحديث مكة المكرمة (.  سؤاالت حديثية .9

الدراسات  .10 كلية  مطبوعات  من   ( الموضوعي  الحديث  في  تطبيقية  دراسات 
 ( م 2014اإلسالمية والعربية بدبي 

 
 ثانيا : كتب في طور النشر:

  .(كتاب مقرر في مادة الحديث التحليلي )الحديث التحليلي،   .1
 علوم الحديث ) كتاب مقرر في كلية الدراسات اإلسالمية ( .2

 
 
 منشورة: الاألبحاث العلمية ثالثا: 

)منشور في مجلة الشريعة بجامعة    –دراسة نقدية   – زيادة الثقة في كتب المصطلح .1
 الكويت(.
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ــة نقدية    – زيادة الثقة وما يتصللللل بها من أنواو علوم الحديث .2 ــور في   –دراســـ )منشـــ
 مجلة دراسات بالجامعة األردنية ، عمان(.

)منشـور في مجلة الشـريعة  –دراسـة نقدية   –  موضلوو االسلتخراج في كتب المصلطلح .3
 بجامعة الكويت(.

)منشـــــور في مجلة اإلحياع جامعة باتنة   صلللالة والتجديد في دراسلللة علوم الحديثاأل .4
 الجزائر(.

مير عبد القادر للعلوم  جامعة األ)منشور في مجلة    تصحيح الحديث عند ابن الصالح .5
 اإلسالمية(. 

 
 المؤتمرات العلمية:رابعا :  

 ســـتةالشـــريف والتي عقدت   لحديث الدولية لندوة الات اللجنة التحضـــيرية لمؤتمر   رئيس ▪
 . جامعة وصل اآلن في إلى  2003مؤتمرات دولية من العام 

  
، قلدملت فيهلا اللدوليلة، والملتقيلات العلالميلة  المؤتمراتة في العلديلد من  شللللللللللاركلالم ▪

 األبحاث اآلتية: 
الـدولي المنعقـد   تقـدمـت بـه للمؤتمرعلوم الحلديلث في عصلللللللللر اإلملام البخلاري  :  ’’  .1

من شـــــــهر   24  –  23حول حياة اإلمام البخاري، بتاريخ   –أوزببكســـــــتان    –بســـــــمرقند 
 م. 1993أكتوبر، عام 

: تقــدمــت بــه للنــدوة العلميــة المنعقــدة في اإلمللام مللالللج واحتجللاجلله بخبر اآلحللاد   ‘‘  .2
م حول 1994جامعة األمير عبد القادر للعلوم اإلســـــــالمية بقســـــــنطينة، الجزائر ســـــــنة  

 ب اإلمام مالك. مذه
الدولي حول   تقدمت به للملتقى  األصللللللللالة والتجديد في دراسللللللللة علوم الحديث  :   .3

’’األصــــــالة والتجديد في مناهج البحث في العلوم اإلســــــالمية والعلوم االجتماعية‘‘ ، 
الــذي انعقــد في كليــة العلوم االجتمــاعيــة والعلوم اإلســــــــــــــالميــة بجــامعــة العقيــد الحــاج 

 م . 2001أكتوبر  30/  29/  28في أيام   لخضر بوالية باتنة
: وشـاركت ضلرورة االسلتفادة من جهود المتقدمين والمتأخرين في علوم الحديث   ‘‘  .4

به في الندوة الدولية األولى في الحديث الشريف بعنوان: "علوم الحديث: واقع وآفاق"، 
 . 2003إبريل  10-8التي عقدت بكلية الدراسات اإلسالمية والعربية بدبي، 
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الدولية   الندوةوشاركت به في :   "الدراسات الحديثية المعاصرة للللللللل تحليل وحلول للللللللل" .5
الثانية في الحديث الشريف بعنوان: "الحديث الشريف وتحديات العصر"، التي عقدت 

 . 2005مارس  30-28بكلية الدراسات اإلسالمية والعربية بدبي، 
لملتقى الدولي " : تقدمت به لوحالتدين في العصللللللر الحديث: الواقع والعقبات والطم" .6

ــر الهجري .. الواقع   ــلمون في القرن الخامس عشـــــــــــ ــالم والمســـــــــــ الثالث: "حول اإلســـــــــــ
واآلفـاق". الـذي عقـد في كليـة العلوم االجتمـاعيـة والعلوم اإلســــــــــــــالميـة بجـامعـة الحـاج 

 م. 2004مايو  17 – 15لخضر باتنة الجزائربتاريخ 
للمؤتمر الدولي حول  : تقدمت بهالنصلللللللللوة الحديثية""النقاط المنهجية في تحليل  .7

ــنطينة   ــالمية / قســـــ الســـــــيرة النبوية المنعقدة في جامعة األمير عبد القادر للعلوم اإلســـــ
 م.3/2010/ 4 – 2الجزائر بتاريخ 

بة    :الملتقى حولفي المسللللار في تدريس علم التخريج : ألقيته  تصللللحيح    .8 َحْوســـــــَ
ضــمن مشــروع جودة تعليم الســنة النبوية    ،)تطبيقات التخريج(الســنة النبوية  
   م2013جامعة قصيم 

 
 خامسا : التحكيم العلمي: 

من األبحـاث العلميـة للمجالت العلميـة   كثيربفضلللللللللل م في تقييم علدد    تشلللللللللاركل .1
 المحكمة في  الجامعات اآلتية:

 جامعة الشارقة. -
 المجلة األحمدية بدار البحوث وتحقيقات المخطوطات بدبي. -
 األوقاف واألعمال الخيرية بدبي .دائرة  -
 بدبي. جامعة الوصل -
 جامعة الملك سعود/ الرياض ـ السعودية. -
 جامعة مؤتة/ الكرك ـ األردن. -
األردن) جامعة العلوم اإلسالمية    -جامعة البلقاع التطبيقية/ كلية الدعوة وأصول الدين -

 العالمية حاليا(. 
 جامعة آل البيت/ المفرق األردن.  -
 يت / الكويت.جامعة الكو  -

 زة. / فلسطين ـ غ الجامعة اإلسالمية -

 كلية اإلمام مالك ) حكومة دبي( -
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كما شللاركت في تقييم ملفات الترقية ألعضللاء هيلة التدريس )الكتب واألبحاث( في   .2
 الجامعات اآلتية:

 جامعة الملك سعود/ الرياض ـ السعودية.  -

 جامعة طيبة ، المدينة المنورة، السعودية . -
 جامعة مؤتة/ الكرك ـ األردن. -
األردن) جـامعـة العلوم   -جـامعـة البلقـاع التطبيقيـة/ كليـة الـدعوة وأصــــــــــــــول الـدين -

 اإلسالمية العالمية حاليا(. 
 الجامعة اإلسالمية العالمية / كواللكبورـ ماليزيا. -
 الجامعة األردنية/ عمان ـ األردن. -
 كلية الدراسات اإلسالمية والعربية بدبي. -

 


